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como vos nao embarcais para o Reino a dar esse alvitre a Sua
Majestade, pois tanta utilidade se deve de seguir dele para todo
o Estado da India.
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BRANDONIO
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Ja o pratiquei com urn ministro que tinha grande Iugar
em sua fazenda, e com Ihe parecer a tra~a maravUhosa, me
respondeu que estava ja tao introduzido em Portugal o modo
'de navega~ao da pimenta, que custaria muito trabalho o quererse tratar agora de remover outro modo;e assim como entendi
ser aquilo mal velho no nosso Portugal que nao leva remedio,
desisti da minha pcitica, e da mesma maneira o farei agora,
deixando a cargo aos que lhes toea remediar semelhante
necessidade, se o quiserem fazer.
ALVIANO

Dizeis bern, que e erro querer emendar o mundo os que
tern tao pequena parte nele, como cada urn de n6s, e assirn
tornemos a nossa pcitica, que, se me nao alembra mal, deve ser
sobre o haverdes de mostrar as riquezas do Brasil, de que a
principal tendes afirmado ser a lavoura dos a~ucares.
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Assirn passa, porque o a~ucar e a principal cousa com
que todo este Brasil se enobrece e faz rico, e na lavra dele se
tern guardado ate o presente esta ordem: os Capitaes-mores,
que sao sesmeiros por Sua Majestade, cada urn na Capitania de
sua jurisdi~ao, repartiram e repartem ainda agora as terras com
os moradores, dando a cada urn deles aquela quantidade a que
as suas for~as e possibilidades sao bastantes a granjear; e as
pessoas a quem se dao semelhantes terras, quando elas sao
capazes para se fabricarem nelas engenhos de fazer a~ucares,
os fabricam, tendo cabedal para o poderem fazer, e quando lhes
falta as vendem a pessoas que ·os possam fabricar, por ser
necessaria muitas for~as e cabedal para os haverem de por em
perfei~ao, porque urn engenho dos de agua, como ate agora se
il
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costumava de fazer, ·e ainda dos que chamam trapiches, que
moem com bois, fa'zem de despesa, feito e fabricado, ao redor
de dez mil cruzados, pouco mais ou menos.

se deve de estimar muito, e pais ilesse modo dos palitos se
alcan~a isto, nao duvido que todos pretendam usar deles; mas
folgarei de saber a ordem que ha para se fazer urn pao de
a~ucar tao alva e formoso como se leva a Portugal e aqui o
vemos.

ALVIANO

· BRANDONIO

Parece-me que quereis dizer que ha mais modos de
engenhos de fazer a~ucares, que OS de agua e_ trapiches, que
moem com bois?
BRANDONIO

~v.\~~

lsso quero dizer; porque OS de agua se alevantam ao
Iongo de rios caudalosos, e ainda fazem grandes tanques para
represa dela, para assim poderem moer com mais for~a dagua,
e nestes tais engenhos, depois de a cana de a~ucar maida entre =dais grandes eixos que fazem mover uma roda, em que fere a
agua com for~, se espreme o baga~o que dali sai debaixo de
uns grandes paus, a que chamam gangorras, que fazem apertar
com for~ de bois, aonde larga e lan~a de si o tal baga~o.todo o
sumo que a cana tinha, o qual se ajunta em urn tanque, e dali o
lan~m em grandes caldeiras de cobre, aonde se alimpa, coze e
apura afor~ de fogo que por debaixo lhe ciao em umas fornalhas,
sabre que estao assentadas, sendo n~cessario para este apkar
se alimpar e fortificar melhor, lan~ar-lhe dentro decoada, que se
faz de cinza.
E outros engenhos se fazem sem agua, e estes sao os
trapiches que disse, OS quais moem a cana par uma inven~ao de
rodas que alevantam para o efeito, tirada de bois, e no mais de
fazer o a¢car se guarda a mesma ordem que tenho dito. Mas
agora novamente se ha introduzido uma nova inven~ao de
moenda, a que chamam palitos, para a qual convem menos
fabrica, e tambem se ajudam para moenda deles de agua e de
bois; e tem-se esta inven~ao por tao boa que tenho para mim
que se extinguirao e acabarao de todo os engenhos antigos, e
somente se servirao desta nova tra~a.
ALVIANO

To<:la a cousa que se faz com menos trabalho e despesa
98
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A ordem e esta: depois do a~ucar limpo e melado nas
caldeiras, se passa a umas tachas tambem de cobre, aonde a
for~a de fogo o fazem por no ponto necessaria para -haver de
coalhar e criar corpo, e dali se lan~a em umas forinas de barro
dentro nas quais se incorpora e endurece, e depois de estar frio
o levam a uma casa muito grande, que s6 para esse efeito se
prepara, a que ciao o _nome de casa de purgar, e nela, sabre
taboado que esta furado, se assentam as tais forrnas, com lhes
abrirem urn buraco que tern por baixo, por onde vao purgando
o mel sobre correntes do mesmo taboado, que para o efeito
lhes poem por baixo; e o mel que por essa maneira vai caindo
das formas se ajunta todo em urn tanque grande, do qual se faz
depois o retame, ·e ainda outro modo de a~ucares, a que chamam
batidos. E como as forrnas estao despedidas de todo o mel, lhe
Ian~am em cima barro desfeito em agua, o qual e bastante para
dar, ao a~ucar a brancura que nele vemos.
ALVIANO
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E como e possivel que o barro, que por razao o devia
sujar e fazer preto, o embranque~a, e para inim urn segredo
dificultoso de entender.
BRANDONIO

·.·,~\

·I~ ·~

~ ~~:
-~;&··

I
~{?i
..~;

:-if::."·

..oOJl

Nem o entenderam muitos anos os primeiros que lavraram
a¢cares, porque do modo que primeiramente o faziam desse o
gastavam, ate que uma galinha achou este segredo, a qual acaso
voando com os pes cheios de barro umido, se pos sabre uma
forma cheia de a~ucar, e naquela parte aonde ficou estampada a
pegada se fez todo o circuito branco, donde se veio a entender
99
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o segredo e virtude que tinha o barro para embranquecer, e se
pos em uso.
,

:or:i-'

ALVIANO

}.\_,;-:.-

, v..-.t'lj)

~-~~~

Nao foi rna mestra a galinha, para mostrar por esse modo
a cura da negridao do a¢car, pois hi tanta diferen~a na valia do
alvo ao negro; e assim, se o engenho fizer muita quantidade do
born, nao deixara de dar proveito ao senhor dele.
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bons; 15 ou 20 juntas de bois, com seus carros necessarios,
aparelhados; cobres bastantes e bern concertados; oficiais bons,
muita lenha, formaria e decoada, porque qualguer. c;~~a ru!_e
f~te d.e~tas, lqgp im~cl}.<l~~gte ~~ d.irQ!nui cgrp. ~!a.<?._ r~ndimento
Q.O ankar.
ALVIANO

-~\.-Dt."~-...

Pois dizei-me se todo esse
o senhor do engenho.

a~ucar

depois de feito e para

BRANDONIO
BRANDONIO

Nos engenhos de fazer a¢cares hi muito grande diferen~
dos bons aos maus, porque aqueles que gozam de tres cousas,
quando seus senhores tern fabrica bastante, sao sumamente bons;
as quais tres cousas consis tern em ter muitas terras e boas· para
a planta dos canaviais, agua bastante que nao falte para a moenda
e lenhas em grandes matas tambem em quantidade, de modo
que nem a cana nem a lenha fique distante do engenho, antes
tao acomodada que se acarrete uma cousa e outra com facilidade.
E quando os tais engenhos sao desta qualidade, nao lhes faltando,
como tenho dito, a fabrica necessaria, costumam a fazer em
cada urn ano a seis, sete, oito e ainda dez mil arrobas de ap1car
macho, afora os meles que sao retames e batidos, que sempre
chegam ao redor de tres mil arrobas; quando se sabe aproveitar
este a~ucar, costuma a ser urn muito born e outro somenos, e
algum sumamente mau, segundQ_ os mestres ql}e !Lf~?:etB- sap
bons ou ruins. 1lo&_Putros engenhos. d_e menos porte costumam
~ fazer £!..cinco ~ a_ quatro ~_aiJ;lda tres mil arroba~ c;le ag!car. e QS
tais _s~Q cle pouco p.roveito ~ra ~u d_qo.o.
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Quando as canas de que se lavra e toda do senhor do
engenho, tambem todo o a¢car e para ele. Mas ha poucos que
pbdem fazer isso, pela grande fabrica e cabedal que e necessaria
para se poderem granjear canaviais e engenhos; e assim os mais
dos senhores deles costumam a dar os canaviais de partido, os
quais se fazem desta maneira: poe e da o senhor do engenho a
terra e alem disso ainda algum adjut6rio, e o lavrador poe de
sua casa a planta da cana e depois a granjea, corta e leva ao
engenho, conforme a obriga~ao do partido, e como a cana est:i
mofda e o ap:icar posto em perfei~ao, se paga primeiramente
do monte-mor o dfzimo dele e, depois de pago, se faz a partilha
de ter~o e de quinto e ainda de meias. A de ter~o se entende as
duas partes do a~ucar para o engenho e a uma para o lavrador,
e a de quinto as tres partes para o engenho e as duas para o
lavrador e a de meias tanto a uma parte como a outra; mas o
partido de m~Jfi.S s~ ff!.Z rarn!llente, pQr ser de p_ou<__:o proveito
para o_ engenho, s~vo se ~ a pessoa d~ obriga~ao o~ fl. !~y_g_Q.or
q11_e t~!_lb.a ~-s c~gas _e!l! Jerr<I:_~ Sl!~-'Pr<?Rrtas. Mas sempre, de
qualquer maneira que seja, a partilha dos meles, que sao retames
e batidos, sao todos, livremente, in solido, do senhor do engenho,
sem ter obriga~ao de fazer outra partilha mais que de pagar o
dizimo deles a Deus.
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E que fabrica e necessaria que tenha urn desses engenhos
que costuma fazer muito ap:icar?
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E com essa partilha feita por esse mOdo, quanto a¢car

E necessaria que tenha 50 pe~s de estravos de servi~o,

vira

a parte do senhor do engenho?
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BRANDONIO

ficam gozando ainda para sempre de meia liberdade, que e nao
pagarem senao meio dir~to dos que se devem nas alfandegas,
como se fosse a¢car carregado por lavrador, porque os tais tern
o mesmo privilegio.
E destes engenhos uns sao rnais libertos e outros menos,
porque os que estao situados nas Capitanias de senhorios lhes
pagam pensao das aguas a tres e a quatro por cento de todo o
a~ucar que fazem, que vern a importar muito; e ·os que estao
situados nas Capitanias realengas, de Sua Majestade, sao livres
de pagarem a tal pensao, que nao e pequeno privilegio.

Sempre lhe virao ao redor de quatro ou de quatro mil e
quinhentas arrobas de a~ucar macho, afora os meles e batidos,
os quais virao a importar* duas mil e quinhentas para tres mil
arrobas.

\v~~
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E para se haver de fazer esse a~ucar, de que cabe a
quantidade que tendes dito ao senhor do engenho, quanta vern
a gastar ele em cada urn ano na fabrica e despesa dele?
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ALVIANO

BRANDONIO
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Urn engenho destes, quero dizer dos bans, sempre faz
de gasto de tres mil e quinhentos para quatro mil cruzados, e se
_lhe morrem escravos, de modo que seja necessaria comprarem
outros, ainda custeia mais.

Contudo devem de ter diferente ·rendimento os engenhos
situad6s em Potosi, que moem a terra de que se tira a prata, do
que estes, que tanto ides gabando, de fazer a¢cares; ao menos
eu antes o tamara para mim.
BRANDONIO

ALVIANO

Enganai-vos nisto, porque eu ja vi fazer essa computa~ao
por homens que sabiam bern de uma causa e outra e acharam
ser com muito excesso maior o rendimento dos engenhos de
fazer a~ucares. E e bastante prova desta verdade o vermos muitos
senhores deles riqufssimos e os que tern engenhos para a prata
os mais deles pobrfssimos e endividados.

Muito gasto e esse, e por essa maneira nao deve de vir a
importar ao·senhor do engenho o rendimento dele tanta quantia
quanta me diziam que importava.
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BRANDONIO

Sim, importa, porque muitas vezes lhe deixa na terra,
livres, ao redor de cinco e de seis mil cruzados, e se o senhor de
engenho navegar os seus a¢cares para o Reino lhe vira a importar
muito mais, porque alem do maior pre~o porque la se vendem,
vern a farrar os direitos de sua liberdade, a qual, se e de engenho
feito de novo, tern dez anos para neles nao pagar direito algum
nas alfandegas, e quando se lhe acaba este tempo, contudo

ALVIANO

)

Nao deve de ser isso falta dos tais engenhos, senao o
grande e excessivo gasto que esses homens costumam de fazer
com sua pessoa e casa, que me tern afirrnado ser grandissimo.
BRANDONIO
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• N.o ap6grafo de Leiden (fls. 69v) riscaram "virii.o a importar" e escreyeram na entrelinha
~poderiio
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Nao lhe ficam neste particular devendo nada os senhores
de engenhos de fazer a~ucares no Brasil, porque o gasto de
muitos deles e tambem grandfssimo, com os muitos cavalos
103
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o segredo e virtude que tinha o barro para embranquecer, e se
pos em uso.
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bons; 15 ou 20 juntas de bois, com seus carros necessaries,
aparelhados; cobres bastantes e bern concertados; oficiais bons,
muita lenha, forrnaria e decoada, porque qualguer c_ousa m!_e
f~e destas, lQgp im~~~$!nte ~~ ~":li <;:Qrp. ~Ja q rendiJnento
<lo ap1car.
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Nao foi rna mestra a galinha, para mostrar por esse modo
a cura da negridao do a¢car, pois ha tanta diferen~ na valia do
alvo ao negro; e assim, se o engenho fizer muita quantidade do
born, nao deixara de dar proveito ao senhor dele.

0

Pois dizei-me se todo esse a~ucar depois de feito e para
senhor do engenho.

BRANDONIO
BRANDONIO
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Nos engenhos de fazer a¢cares ha muito grande diferen~
dos bons aos maus, porque aqueles que gozam de tres cousas,
quando seus senhores tern fabrica bastante, sao sumamente bons;
as quais tres cousas consistem em ter muitas terras e boas para
a planta dos canaviais, agua bastante que nao falte para a moenda
e lenhas em grandes matas tambem em quantidade, de modo
que nem a cana nem a lenha fique distante do engenho, antes
tao acomodada que se acarrete uma causa e outra com facilidade.
E quando OS tais engenhos sao desta qualidade, nao lhes faltando,
como tenho dito, a fabrica necessaria, costumam a fazer em
cada urn ano a seis, sete, oito e ainda dez mil arrobas de a~ucar
macho, afora OS meles que sao retames e batidos, que sempre
chegam ao redor de tres mil arrobas; quando se sabe aproveitar
este a~ucar, costuma a ser urn muito born e outro somenos, e
algum sumamente mau, segt!ndg_ os_mestres ql]e_Q.J~z-~_!Q _sit,£>
bons ou ruins. E._o~utros eo.genhos d_e menos porte cosn.unam
~- fazer ~cinco ~ ~ quatro ~_ainda tres mil arrQQ<!S (l~a~ucar, ~ Q~
tais _s~o de ~ouco proveito QE.ra s_eu dono.
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I<: que fabrica e necessaria que tenha urn desses engenhos
que costuma fazer muito a~ucar?
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Quando as canas de que se lavra e toda do senhor do
engenho, tambem todo o a¢car e para ele. Mas ha poucos que
podem fazer isso, pela.grande fabrica e cabedalque e necessaria
para se poderem granjear canaviais e engenhos; e assim os mais
dos senhores deles costumam a dar os canaviais de partido, os
quais se fazem desta maneira: p6e e d:i o senhor do engenho a
terra e alem disso ainda algum adjut6rio, e o lavrador poe de
sua casa a planta da cana e depois a granjea, corta e leva ao
engenho, conforme a obriga~ao do partido, e como a cana esta
mofda e o a~ucar posto em perfei~ao, se paga primeiramente
do monte-mar o dfzimo dele e, depois de pago, se faz a partilha
de ter~o e de quinto e ainda de meias. A de ter~o se entende as
duas partes do a¢car para o engenho e a uma para o lavrador,
e a de quinto as tres partes para o engenho e as duas para o
lavrador e a de meias tanto a uma parte como a outra; mas o
partido de m~ias s~ f~z mrn..mente, pQr ser de PQ\J..fO proveito
para oengenhq, s~Jvo s_e e apessoa d~ obriga(;ao ~u!! J&Y!~J!or
q_l.}e tt:.P.~ha a_s _gt_f!as e~ Jei~-~ s~ P£6Jm~s. Mas sempre, de
qualquer maneira que seja, a partilha dos meles, que sao retames
e batidos, sao todos, livremente, in solido, do senhor do engenho,
sem ter obriga~ao de fazer outra partilha mais que de pagar o
dfzimo deles a Deus.
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E necessaria que tehha 50 pe~s de escravos de servi~o,

E com essa partilha feita por esse modo, quanta a¢car

vir:i

a parte do senhor do engenho?
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Sempre lhe virao ao redor de quatro ou de quatro mil e
quinhentas arrobas de apkar macho, afora os meles e batidos,
os quais virao a importar* duas mil e quinhentas para tres mil
arrobas.
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E para se haver de fazer esse apkar, de que cabe a
quantidade que tendes dito ao senhor do engenho, quanta vern
a gastar ele em cada urn ano na fabrica e despesa dele?

.,;:>;.

,~-~"'0

~tf"'

ficam gozando ainda para sempre de meia liberdade, que e nao
pagarefi\senao meio direito dos que se devem nas alfandegas,
como se fosse apkar carregado por lavrador, porque os tais tern
o mesmo privilegio.
E destes engenhos uns sao mais libertos e outros menos,
porque os que estao situados nas Capitanias de senhorios lhes
pagam pensao das aguas a tres e a quatro par cento de todo o
ap1car que fazem,· que vern a imporlar muito; e os que estao
situados nas Capitanias realengas, de Sua Majestade, sao livres
de pagarem a tal pensao, que nao e pequeno privilegio.
ALVIANO

BRANDONIO
v

Urn engenho destes, quero dizer dos bans, sempre faz
de gasto de tres mil e quinhentos para quatro mil cruzados, e se
.lhe morrem escravos, de modo que seja necessaria comprarem
outros, ainda custeia mais.

Contudo devem de ter diferente rendimento os engenhos
situad6s em Potosi, que moem a terra de que se tira a prata, do
que estes, que tanto ides gabando, de fazer ap:icares; ao menos
eu ·antes o tamara para mim.
BRANDONIO

ALVIANO

Muito gasto e esse, e por essa rnaneira nao deve de vir a
importar ao·senhor do engenho o rendimento dele tanta quantia
quanta me diziam que importava.
D~l
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BRANDONIO

Sim, importa, porque muitas vezes lhe deixa na terra,
livres, ao redor de cinco e de seis mil cruzados, e se o senhor de
engenho navegar os seus a¢cares para o Reina lhe vira a importar
muito mais, porque alem do maior pre~o porque la se vendem,
vern a farrar os direitos de sua liberdade, a qual, se e de engenho
feito de novo, tern dez anos para neles nao pagar direito algum
nas alfandegas, e quando se lhe acaba este tempo, contudo

Enganai-vos nisto, porque eu ja vi fazer essa computa~ao
por homens que sabiam bern de uma causa e outra e acharam
ser com muito excesso maior o rendimento dos engenhos de
fazer apkares. E e bastante prova desta verdade o vermos muitos
senhores deles riqufssimos e os que tern engenhos para a prata
os mais deles pobrfssimos e endividados.
ALVIANO

:I;1·

Nao deve de ser isso falta dos tais engenhos, senao o
grande e excessivo gasto que esses homens costumam de fazer
com sua pessoa e casa, que me tern afirrnado ser grandissimo.
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• N:q ap6grafq de Leiden (fls. 69v) riscaram "vifiiq a impmtar" e escreveram na entrelinha
"pooeiao ser".
··
102

Nao lhe ficam neste particular devendo nada os senhores
de engenlios de fazer ap1cares no Brasil, porque o gasto de
muitos deles e tambem grandissimo, com os muitos cavalos
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